
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) كتاب الصيام من بلوغ المرام

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم
أوروا ليلن   -صنل  هللا علينو ومنلم-أن رجااًل منن أصنباب النبني  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عمر 

ُأرى رؤينامم دند تواتنفي فني )) :- علينو ومنلمصنل  هللا-فقنا  رمنو  هللا  ،رالقدر في المنام في المبع األواخن
 متفق عليو.(( فمن كان متبريها فليتبريها في المبع األواخر ،المبع األواخر

دا  في ليل  القدر:  -صل  هللا عليو وملم-عن النبي  -رضي هللا عنو-وعن معاوي  بن أبي مفيان 
أوردتها في فتح  ،تلف في تعيينها عل  أربعين دوالً ودد اخ رواه أبو داود والراجح ودفو، ))ليل  مبع وعشرين((

 الباري.
منا  ،أرأيني نن علمني أي ليلن  ليلن  القندر": : ينا رمنو  هللادالي: دلني -ارضي هللا عنه-وعن عائش  

وصنببو  ،رواه الخممن  يينر أبني داود ((للهنم نننع عفنو تبنب العفنو فناعف عنني))اأدو  فيها؟ دنا : دنولي: 
 الترمذي والبامم.

تشنند  ))ال: -صنل  هللا عليننو ومنلم-دنا : دننا  رمنو  هللا  -رضني هللا عنننو-أبني مننعيد الخندري  وعنن
 متفق عليو.، الممجد البرام، وممجدي هذا، والممجد األدص (( الربا  نال نل  ثالث  مماجد

وصدددل  هللا وسدددلم وبددداره علددد  عبددددم ورسدددوله هبيهدددا محمدددد وعلددد   لددده وصدددحبه  ،الحمدددد ب رل المدددالمين
ِر  :ليلة القدر وفيها السدور  المييمدة .نأجممي ندن لننِ  النقن ناُه ِفني لنين نن لن سدمي  بدكله لميدم هددر ا [ ( سدور  القددر1)]}ِننَّنا أننَن

وعلدد  كددو حددا   دد  خيددر مددن ألدد   ،، أو لمددا يقدددر فيهددا مددن أرلاو و جددا  وأعمددا -جددو وعددال-وشددرفها عهددد هللا 
ن وفددف فيهددا وأصددابها وتحرا ددا وهامهددا حيماهددا  واحتسددابا ، فدد  أكثددر مددن ثمدداهين سددهة لمدد ،شددهر، لدديه فيهددا ليلددة هدددر

))مددن هددام ليلددة أهدده هددا :  -عليدده الصددال  والسددالم-عددن الهبدد   -رضدد  هللا عهدده-الصددحيم مددن حددديه أبدد   ريددر  
وال شدده أن فضددلها عيدديم مددن حرمهددا حددرم الخيددر كلدده، فملدد   القدددر حيماهددا  واحتسددابا   مددر لدده مددا تقدددم مددن كهبدده((

أن يحرص ويجتهدد أن يصديل ليلدة القددر، وال يلدلم أن يهيدر فد  ايهدوا  ويدرجم بيههدا حيده تكدون عهددم  اإلهسان
كا -جدو وعددال-ين  دكا يبمثده علد  الل ددد فد   اعدة هللا  ؛ليلدة مميهدة فيتممدد هيدام  ددكم الليلدة ويتدره مدا عدددا ا ، وا 

، وهللا أعلددم بددالرا   علدد  ر    كا اعتمددادا  مثددو  ددكا فهددكا الكددالم يسددرش علدد  مددن أشددال فدد  الهدداه أههددا ليلددة كدد :هلهددا
-ين حخما هدا لده حكدم عييمدة، الرسدو   و ثبت  عهدم ال يهبغ  أن يشيمها؛علما  بأهها ل ؟وكي  هام ؟وكي  رأ 

، أراد أن يخبدددر م بميههدددا فتالحددد  فدددالن وفدددالن بدددالوح  أراد أن يحددددد  دددكم الليلدددة الم يدددد -عليددده الصدددال  والسدددالم
أههدا  :يهده لدو هيدو رمضدان ال سديما فد  المشدر ايواخدر؛ مصلحة المباد، ليجتهددوا فد  جميد فرفم ، ورفمها من 

، لددو عيهدد  تلدده الليلددة مددا هددام ة الجممددة ومددا جددا  فيهددا مددن الهصددوصفدد  الليلددة المميهددة، وهددو مثددو  ددكا فدد  سدداع
ام ليدال  المشدر أصدال ليلدة الهاه  الل الهاه ما يقوم الليو، فيتممدون هيام  كم الليلة ويتركون ما عدا ا، مدن هد



وأن يحضر هلبه، ال يمثو بين يدش ربه بجسدم دون هلبه، مثو  ،القدر بيقين لكن يحتاج أن يقومها حيماها  واحتسابا  
  كا القيام ال تترتل  ثارم عليه.

أوروا ليلددة  -صددل  هللا عليدده وسددلم-أن رجدداال  مددن أصددحال الهبدد  : "-مددارضدد  هللا عهه-وعددن ابددن عمددر 
ال فليلة القدر لدو كاهد  ليلدة عاديدة ال يسدت ي  أن  "رف  المهام ف  السب  ايواخ القدر يمه  أوروا ما يد  عليها وا 

، ولدكله يتسدا   بمد  همدم، ال يقو  شم  ليلة الجممة؟ همم ما يمكن،  دو ليدوم الميدد مدا يميدلم بدين اييدام لكاتده،
ر يدددا م أن رأوا  المدددا  التددد  تدددد  عليهدددا، وهدددد تكدددون يدددن الميدددد الدددكش تقولدددون؟ صدددحيم، مدددا لهدددا حال المأاي مدددا  و 

ً  يقو  لهم ، كمدا يدد  أو ليلة القددر مدا بدين ليلدة كدكا أو كدكا فد  السدب  ايواخدر ،: ليلة القدر الليلة المالهيةشخصَا
أو ر  دا شدخص ليلدة أربمدة وعشدرين، وشدخص  ،   فد  السدب  ايواخدر :يو لهم ف  المهامعليها الحديه، فكأهه ه

 دو التوافدف، فتوا  دوا    فد  السدب  ايواخدر كلهدا، والتوا د مه وعشرين، وشخص ليلة س  وعشدرين، يمهدليلة خ
 م وتدوافقهم علد  ايواخدر، وال يبمدد أن يكدون توا د   وتوافقوا علد  القددر المشدتره الدكش يشدمو الجميد  و دو السدب 

من سهام رصا  عل  أن تضرل أمته بسهام أراد أن يممم ف  السب  ح -عليه الصال  والسالم-والهب   ،ليلة بميهها
ال التحديد ليه الخير، ال يكم  سهم واحد كين  دا لحكمدة عييمدة، ولدكا الدبمستحيو مدن الم يدد بدالوح ، فاخما  ، وا 

ن ليلددة القدددر فدد   ددكم السددهة ليلددة كددكا، يمارضددون  ددكم الحكمددة، ويميهددون بمدد  يتممدددون تبدداد  رسددا و الجددوا  أ
و، تجدون الباعه عل  القيام ف  ليال  ايوتار أكثر من الباعه عل  القيام ف  ليال  الهموه الضميمة عل  الكس

عشدرين، ليلددة ثماهيدة وعشددرين، ليلدة الثالثددين جد ليلددة أربمدة وعشددرين، ليلدة سددتة و ايشدمال، ييهددر الخلدو فدد  المسدا
ان الممتددر  مددن المسددلم ، يمهدد  حكا كددر مددن الهدداه يمددو،  ددكم عبدداد  عييمددةعدداد الهدداه عيدددوا واهتهددوا، يمهدد  كثيدد

نننافن  ، هيددام الليدددو وشدددأهه دأل الصددالحينوالمتصددور مددن  الدددل الملددم علددد  وجدده الخصددوص أن يكدددون دأبدده  }تنتنجن
نناِجِع  ننِن النمنضن ، تجددد  ددكم فمدد  ايسدد  أن  ددكم أمددور مددن أثقددو ايشدديا  علدد  الهمددوه[ ( سددور  السددجد 11)]ُجُنننوُبُهمن عن

و لحية كم تاريخ اليوم، يهتير ههاية  كم المشر، م  أهها الموسم، الموسم اإلهسان يهير ف  التقويم ف  ك المشر
الكش ال يكل  المسلم ش  ، يمه  الصال   و    مثو هقو الحجار  أو مثو حمو ايثقا ؟ تجد اإلهسان صاحل 
 أش بضداعة مددن البضددا   لدده وهد  هددد يكددون شددهر أو أكثدر أو أهددو موسددم فدد  المدام مسددتمد يجلدده أربمددة وعشددرين

يهدده يحدده  :، بددو هددد يحمددو ايمتمددة حلدد  سدديارا  اللبددا ن ومددا عهدددم مشددكلةة يتددول  البيدد  والشددرا  والمحاسددبةسدداع
الما د ، وليلة تمد  ثالثة وثماهون سهة وستة أشهر تتكاثر عليه، يهير فد  السداعة فد  كدو لحيدة، وبمضدهم حكا ب

، صددحيم  ددكا واهدد  كثيددر مددن : اهتهيهددا مددن تسددليمة ، حكا ركدد  الثاهيددة هدداإلمددام هددا : الحمددد ب راحدد  واحددد ركدد  ا
فد  السدب  ايواخدر، فمدن  ))أر  ر ياكم هدد توا دأ ها :  -عليه الصال  والسالم-الهاه، استثقا  للمباد ، فالهب  

يمهد  يسدتوش فد  كلده ايشدمال وايوتدار، حال أهده جدا  فد  ايوتدار مدا  كان متحريها فليتحر ا ف  السدب  ايواخدر((
  .يرجحها

من السب  ايواخر أم ليه من السب  ايواخر؟ احتمدا  تكدون مدن السدب  ايواخدر، حكا  ليلة ثالثة وعشرين
و د  المرجحدة عهدد  ،كان الشهر تسمة وعشرين، واحتما  أن تكون ايول  من السب  ايواخر ليلة أربمة وعشرين

 ال لدتهم ليلدة أربمدة وعشدرين، أو هقدو :أ و البصر ، أهده بدن مالده والحسدن البصدرش وسدا ر أ مدة البصدر ،  د  لي
هبا  عل   يا حخو ، -حن شا  هللا-ة حل  الغد الليلة شم  ما هحتاج، هجم  الهم المسألة تحتاج حل  تو ين همه، وا 



  مددم يختلدد  أ ددو الملددم فدد  عيددم ايجددر، أجددر المبدداد  مدد  االسددتثقا ، يمهددالمبدداد  باهشددرا  مددن  يددر اسددتثقا ، ه
 ددو الملدم أن مدن يقبدو علدد  المبداد  و د  ثقيلدة عليدده لده أجدران أجددر يمهدد   دكا فيده هدو  يو، يختلمدون فد  ايفضد

بدو حليهدا لكدن المق دول بده أن مدن يدأت  حلد  المبداد  مهشدر  الدهمه مق ؛المجا د  مجا دد  الدهمه وأجدر أدا  المبداد 
))أرحهدا يدا بدال  يقدو :  -معليده الصدال  والسدال-يهه تمد  مرحلة المجا د ، والهب   مرتا  بها، أفضو بال شه؛

وليلددة واحددد  ((فمددن كددان متحريددا  فليتحر ددا فدد  السددب  ايواخددر))ولسددان حددا  الواحددد مهددا أرحهددا مههددا،  ((بالصددال 
وم الحدادش فسدجد صدبم اليد ))رأي  كأه  أسدجد صدبيحتها فد  مدا  و دين(( عشرين جا  فيها الهص المتمف عليهو 

، مهصددوص عليدده صددريم أههددا ليلددة واحددد وعشددرين،   المسددجدر ووكددهدده هددل  الم ددي والمشددرين علدد  مددا  و ددين؛
ومجدد   الهصددوص بهددكم ال ريقددة التدد  هددد تلتددبه وتشددكو علدد  كثيددر مددن الهدداه، ليلددة واحددد وعشددرين فيهددا هددص 
صدحيم، السدب  ايواخدر فيهدا هدص، سددبمة وعشدرين فيهدا هدص، ايوتدار فيهددا هدص، يمهد  مجد   الهصدوص بهددكم 

وعددم بيدان الدراجم بيقدين  ، الل الملم ال شه أهه مقصد شدرع  عهد بم ن اإلشكا  ال ريقة الت  فيها ش   م
خما ها لك  يمم كا ين أيضا   دف شرع ،  تبداره -ر المسلم وهتا   ويال  ف  عباد  هللا كله يد  عل  حخما ها، وا 

،  كم السهة ف  ها تهتقويهة ف  كو سهة ويقو : أه، ولكا يرجم جم  من أ و الملم أهها ليس  ف  ليلة مم-وتمال 
واحد وعشرين، والسهة الت  تليها ف  سبمة وعشرين، الت  تليهدا بخمسدة وعشدرين، التد  تليهدا ليلدة أربمدة وعشدرين 

فليتحر دا فد   فمن كان متحريها))فهكا  و المرجم و و الت  تجتم  عليه الهصوص،  ؟والشهر كامو وأيش الماه 
  .وعشرين حل   خر الشهرمن ليلة ثاله بدأ   السب  ايواخر((

الر يا ال يبه  عليها حكم شدرع ، همدم جدا  مدا يدد  علد   (أروا ليلة القدر)والحديه الكش يليه الر يا  ها 
ولكدن ايحكدام الشدرعية اسدتقر   ههدا فيهدا المبشدرا ، وفيهدا مدا يقد ؛وأ ،أهها جدل  مدن سدتة وأربمدين جدل  مدن الهبدو 

يبه  حكما  علد  ر يدا، لديه لده أن يصدحم أو يدرجم فد  مسدألة شدرعية وليه يحد أن  بهصوص الكتال والسهة،
بها   عل  ر يا، أو يصحم حديه أو يضم  هقو   كا ال هيمة له، أو يمه  الهاه من عمو مبا ، أو يسهو لهم 

 صدل -، ور يا ايكان حهما اكتسب  الشرعية مدن حهدرار الهبد  ؛ لكن مثو  كم الر ياف  عمو محرم بها   عل  ر يا
 .-هللا عليه وسلم

هدا  فد  ليلدة القدددر:  -صدل  هللا عليدده وسدلم-عدن الهبد   -رضدد  هللا عهده-وعدن مماويدة بدن أبد  سدميان 
عهددد  ةيلددة الراجحددللا ،يمهدد  علدد  مماويددة، ليلددة سددب  وعشددرين روام أبددو داود والددراجم وهمدده، ))ليلددة سددب  وعشددرين((

لكن المرجم وهمه عل  مماويدة، وتميدين الليلدة كمدا  لخبر؛من الصحابة وفيها مثو  كا ا كثير من أ و الملم وجم 
والمسألة تحتاج أكثر، ولكن  هاه  ،ككر ا ف  فتم البارش  "عل  ستة وأربمين هوال   "اختل  ف  تمييهها :ها  الحافظ

من أهوا  يمكن حدخالها م   ير ا، و هاه أمور ليس  بأهوا ، القو  بأهها رفم  يمه   كا من ايهوا ؟  كا ليه 
فد  الجدل  الرابد  صدمحة مدا تين وثالثدة وسدتين حلد  مدا تين  "أوردتها فد  فدتم البدارش "ايهوا ، وهد عدم ابن حجر، 

 وستة وستين.
مدا  ،ليلدة القددر يا رسو  هللا أرأي  حن علمد  أش ليلدة   :هال : هل  -ارض  هللا عهه-يقو : وعن عا شة 

وفيهدا  ،فيهدا أيضدا  ارتيدا  ،مهها أهها ليلة  لقة بلجة فيها سدكون ، وأن لها عالما ، ؟ د  عل  أهها تملمأهو  فيها
ن الشددمه ت لدد  صددبيحتها ولكددن مددن أصددحها كددو  أن الكددالل ال تهددبم فدد  تلدده الليلددة، وككددروا أمدور؛هدور، وككددروا 



يههددا هددد تكددون هددد  االسددتدال  الددكش يحدده علدد  الممددو فيهددا؛لكددن ال يسددتد  عليهددا ب لددول الشددمه  بدددون شددمال؛
عليده الصدال  -لكن عل  مثو ما ككرها اإلهسان يتمر  لهمحا  هللا ف  جمي  الليال ، ويكون مثو الهبد    ؛اهته

ن كددان صدديشددد الم ددلر ،-والسددالم ن لددم يصددحبه اعتكدداف ، ويحدد  الليددو، وا  حل كلدده اعتكدداف فهددور علدد  هددور، وا 
اآلن  ثار دا القلل جو المخال ة ين ف  مخال ة الهاه من ايثر عل   لو من مخال ة الهاه بقدر اإلمكان؛فليتق

ُعونن ، اللهم حال حكا كان م  من أمر هللا بصبر الهمه ممهم ضرر ا أكثر من هممها نعن الَّنِذينن ينندن نعن من من نِبرن ننفن }وناصن
اِة ونالنعنِشيِ   بَُّهم ِبالنغندن يهدا ف ،أمدا بمد  الهداه مجالسدتهم سدجا  ،الكين يميهوهه علد  مدا يهممده[ ( سور  الكهد 82)]رن

وفيها، وبم  الهاه جلسا  السو    ال  ال خير فيهم، وال يجالسون حال من أجو هممهدم، مثدو  د ال  ال يجالسدون 
تكددون أحياهددا  خميمددة علدد  الددهمه يههددم ال  ، مجالسددتهمم، بمدد  الهدداه يسددتخ  مجالسددة  دد ال حال مددن أجددو هممهدد

دخدا  السدرور علد  الجلديه بخدالف كد  يأمرون بشد   ثقيدو، ويتوسدمون فد  أمدور بمدا يتملدف بدالكالم واله أ دو وا 
التثب  والتحرش، تجد م ال يتكلمون حال فيما يهم ، وفيما حم  به الجهة والجهدة حمد  بالمكدارم، تجدد بمد  الهداه 

ن كان خي   فمثدو  دكا يحدرص علد  أن تكدون مجالسده فد   دكم ر و الل علم لكن يستثقو الجلوه مد  ايخيدار، وا 
 ، هللا المستمان.الصال  بالتالو ب، الليال  مممور  بالككر

  "ليلة القدر ما أهو  فيها؟ أرأي  حن علم  أش ليلة  "
 ........تالب:

  كا المرفول أما الموهوف عن مماوية فما فيه حشكا .
يمهدد  بالمالمددا  التدد  تددد   (علمدد ) ؟ليلددة القدددر هدد  يددا رسددو  هللا حن علمدد  أش ليلددةيمهدد  أخبر  "أرأيدد "

: اللهدم حهده عمدو تحدل ))هدول ما أهو  فيهدا؟ هدا :  ،أن  كم الليلة ليلة القدر :أو هيو لها ،لقدرعل  أن  كم ليلة ا
 يللم لحصو  الثوال المرتل عل   كم الليلة عل  هيامها حيماها  واحتسابا  الملم بها؟ و الممو فاع  عه (( 

ة الميددد وال أحسسد  بددأش فددرو هدد يقددو  ها دو: أهددا وهللا همدد  ليدال  المشددر مددن ليلدة واحددد وعشددرين حلد  ليلدد
و هدددم  مددا  ددويكتددل لدده مددن ايجددر بقدددر مددا هدددم ،  ،بددين  ددكم الليددال ، مددا أدرش؟ هقددو : أهدد  همدد  ليلددة القدددر

لكن المدار عل  القلل،  و حضر هلبه؟  دو اهصدرف  مدن الصدال  بجميد   ؟  كا ش   م لول؛ركم  وسجد 
 أجر ا بهص  أجر ا بربمه بمشرم، يكتل له.

))مدن حدديه أبد   ريدر  مدن قو : ال، الكش ما يحه بها ما أدركها، وه  ف  حديه عهد مسلم وبمضهم ي
، لم موافقتهدا أن يكدون علد  علدم بهدالكدن لديه مدن ال حيش ممه  يوافقها؟ يمه  يصيبها؛ ((يقم ليلة القدر فيوافقها

الممو عدن السدي ا ، التجداول، ، الممو عن اللال ، وال أعيم من الممواللهم حهه عمو تحل الممو فاع  عه (( ))
عمدو  -جو وعدال-يختار من ايسما  الحسه  ما يهاسل المقام، فاب  ((اللهم حهه عمو تحل الممو فاع  عه ))

، المقصددود أهدده يختددار مددن  ددكم ايسددما  مددا يهاسددل المقددام، هددد يقددو  ها ددو: جددا  فدد  الهصددوص  مددور  مددار سددتير
يننَُ كلدده: تددكييو بمدد  ايدعيددة بمددا ال يهاسددل، مثددا   َِ ِفننرن لنُهننمن فنِهنَّننعن أننننين النعن ن تنغن نناُدعن وناِغ ُهمن فنننِهنَُّهمن ِعبن بن }ِنن ُتعنننذِ 

ِكيُم   :فد   يدة الممتحهدة ،لكن هد يقدو  ها دو:  دكم تمقبد  جملتدين مهاسدبة لجملدة دون جملدة[ ( سور  الما دد 112)]النبن
نُرو  فن نً  لِ لَّنِذينن كن نا ِفتننن نن عنلن بَّننا الن تنجن ِكنيُم }رن ينَُ النبن َِ نا ِننَّنعن أنننين النعن بَّنن ِفنرن لننننا رن يمهد  يقدو  ها دو: [ ( سدور  الممتحهدة5)]ا وناين

يمهد  هدد تقدو  مدثال : اللهدم  ((اللهم حهه عمو تحل الممو فداع  عهد )) كان االسمان ليسا مهاسبين لهكا الدعا ، 



تدف حده علد  عتدف الرهدال، ع -جدو وعدال- حهه حثثد  علد  المتدف فداعتف رهبتد ، مهاسدل أو  يدر مهاسدل؟ هللا
مهاسددل  ))حهدده عمددو تحددل الممددو فدداع  عهدد ((هللا وتسددأله أن يمتقدده مددن الهددار،  المبيددد، وأهدد  واحددد مددههم، ترجددو

لكن ما جا  ف  الهصوص  ختار من ايسما  الحسه  ما يهاسل؛جدا ، ويهص أ و الملم أن من أدل الدعا  أن ي
 لحسه  المليل الحكيم، القهار.ال اعترا  عليه، فمن أسما ه ا

 تالب:........
ِكيٌم ف   ية التوبة همم،  يٌَ بن َِ ُمُهُم ّللا ُ ِننَّ ّللا ن عن بن ينرن لنِئعن من ؟ مداكا هقدو  عدن مثدو  دكا [( سدور  التوبدة17)]}ُأون

أن  لكدن أ دو الملدم يهصدون علد  أن مدن أدل الددعا  مدا  دو مقبدو ؛الددعا  مدا  دو صدحيم أو  :ما أحد يقو  له
 .))حهه عمو تحل الممو فاع  عه ((عهدها يهير من ايسما  ما يهاسل المقام، مثو ما 

 تالب:........
عليدل حكديم، وأهد  فقيدر  -جدو وعدال-يمه  االهكسار بين يديه، يمه  ييهر، بضدم تتميدل ايشديا ، هللا 

 جيل.كليو حقير، حكا استشمر الداع  مثو  كا أ  
كددو وسددجود افة حلدد  مددا ككرهددا أن كددو شدد   يددر  سدداجد فدد   ددكم الليلددة، يددككر بمضددهم مددن عالماتهددا حضدد

 .؛ لكن من أصحها ما ككرهامولكن هو  هيو، ومما ككر، ككر أشيا  كثير  من عالما  ليلة القدر ؛ش   بحسبه
: -صل  هللا عليه وسلم-ها : ها  رسو  هللا  -رض  هللا عهه-وعن أب  سميد الخدرش الحديه ايخير: 

 .، المسجد الحرام، ومسجدش  كا، والمسجد ايهص ((الرحا  حال حل  ثالثة مساجد تشد ))ال
يمهد  مدن اللم السدمر شدد الرحدو، فداكا اهتضد   دكا السدمر شدد الرحدو مهد  السدمر مدن أجدو  (تشد الرحا )
 دل حلد  أهد  لديه لده أن تقدو : أهدا أكمسداجد الثالثدة، ببقمة مميهة سو  ما استثه  من ال -جو وعال-التمبد ب 

البقمة المالهية أتمبد فيها يهها أفضو سو  المساجد الثالثة، فاكا كدان  دكا  فد  المسداجد فمدن بدال أولد  أن تشدد 
 ،الرحا  حل  المشا د والقبور، و ير ا من البقال،  كم مسألة كبر  أهكر ا شيخ اإلسالم عل  بم  علما  عصرم

تنننارُ  الددكش خلقهددا ددو لبقددال والددكش يمضددو ا ،حن بسددببهاد عليدده بسددببها وامددت  ور   ينخن نناخ ون ننا ينشن ُلننُق من ( سددور  12)] }ينخن
 -جددو وعددال-وال تشددد الرحددو حليهددا حال حكا فضددلها هللا  ،فلدديه لدده أن تمضددو بقمددة علدد  أخددر  بغيددر دليددو[ القصدص

أجددو  ددكا ه مددن ثر ، أرو  أصددل  ممددكهددكم المسدداجد الثالثددة، هددد يقددو  ها ددو: وهللا فدد  البلددد المالهدد  حمددام هرا تدده مدد  
أو من أجدو جماعدة المسدجد،  ،من أجو  كا اإلمام  رحلد وال من أجو البقمة، فأها أشد اإلمام ال من أجو المسج
وأعتكد   ،فيه بم  ايخيار ما يميهه  عل  استغال  الوه ، أك دل وأصدل  ممهدم المشدرو فيه بم  الصالحين 

ك دل مدن  و دما ك ل حليده مدن أجدو البقمدة  يدخو؟ التماون عل  البر والتقو ، يدخو  كا ف  الهه  أو ال ،ممهم
 أجو  كا اإلمام الم ثر  كا الرجو الصالم يصل  خلمه.

 .......تالب:
  جهال  عالم أو هريل أو صديف. ك ل حل  بلد ما ليشهد يل، 
 .......تالب:
لريدا  شد الرحدو را  مدثال  حلد  جدد  فد  عدالم مدن الملمدا  مدا  ويصدل  عليده فد  جدد  أو ا ؟كي همم، 

همم، يمه  ما هصدم البقمة ال تشد الرحا  حال حل  ثاله من البقال، أما  يدر البقدال فدال تشدد حليهدا الرحدا ، يمهد  



، ليددار  أف فدد  هللا فدد  حياتدده وبمددد ، لبددر الوالدددينكمددا تشددد الرحددو لصددلة الددرحم تسددافر لليددار  هريددل لليددار  صددديف
 تك ل لتتمبد ف  تله البقمة.ال  أه مه، وتلورم وتمودم حكا كان مري ، مماته تشي

حدخددا  الحددديه فدد   ددكا  والمسددجد ايهصدد (( ،ومسددجدش  ددكا ،المسددجد الحددرام :))حال حلدد  ثالثددة مسدداجد
لماكا؟ يهه هد هيدو أو هدد ورد مدا يدد  علد  أن االعتكداف ال يصدم حال فد   دكم المسداجد الثالثدة، جدا  عدن  البال

ناِجِد }ونالن تُ حكيمة ولكن ابن مسمود رد عليده  والمسداجد يشدمو [ ( سدور  البقدر 121)]بناِشُروُهنَّ ونأننُتمن عناِمُفونن ِفي النمنمن
 رجم أن االعتكاف ف  أش مسجد تقام فيه جماعة صحيم.فالممما يقام فيه الجماعة، ولكا  ،مساجد اير  كلها

المسدجد الهبدوش بدأل  و  ،وأن الصال  ف  المسجد الحرام بما ة أل  صال  ،جا  التمضيو ف   كم المساجد
صدددال ، وجدددا  فددد  المسدددجد ايهصددد  مدددا يدددد  علددد  أهددده بخمسدددما ة صدددال ، فهدددكم المسددداجد ال شددده أن لهدددا مليدددة، 

وايدلة عل   كا و و هو  جمهور أ دو  ،والتمضيو بالهسبة للمسجد الحرام شامو، للحرم كله، وال يختص بالمسجد
نوُ : -جو وعال-لم يكن مهها حال هوله  ، ولوالملم كثير  ِلنِو ِمنن ُُ أنهن نرنا خن  ، دم أخرجدوا مدن مكدة[ ( سدور  البقدر 811)] }وناِغ

 ، وداخو حدود الحرم مضاع .من أ و الجمهور أن مكة كلها حرم فالقو  المرجم
، التضدمي   دكا  دو مثلده ، والمسدجد ايهصد يد  عل  أن التضمي  خاص بالمسدجد ((ومسجدش  كا))

أمدا بالهسدبة للمسدجد الحدرام والمقدرر عهدد الجمهدور أن المضداعمة  والهوافو؟يشمو الرجا  والهسا ، يشمو المرا   
ين الهوافدو  ، وهوافدو الرجدا  فد  بيدوتهم؛فتشدمو صدلوا  الهسدا  فد  بيدوتهن ،وال يختص بالمسدجد ،ف  الحرم كله

 ف  البيو  أفضو.
  فد  بيتده أفضدو حال ))صدال  المدر يقدو :  -عليده الصدال  والسدالم-والهبد   ؟لكن ماكا عن المسجد الهبوش 

فمل   كا صال  المر  الهافلة ف  بيتده أفضدو مدن صدالته فد  المسدجد الهبدوش، والمضداعمة خاصدة فد   المكتوبة((
أ  و مثدو  دكا بالهسدبة للمدر مضداعمة فد  المدرا   دون الهوافدو، وهدالمسجد،  كا جمو بم  أ و الملدم يقدو : حن ال

 ، وبيتها خير لها.الت  بيتها خير لها
 
 م صل  وسلم وباره عل  عبده ورسوله محمد وعل   له وصحبه أجممين.الله

-أن موعددكم  -أيهدا ايخدو -، وهميددكم جلش شيخها خير الجلا  عل  مدا هددمأن ي -عل وجو-هسأ  هللا 
ولمدد  أسدبول  ،الدور  القادمة ف  اليوم الساب  من شهر شوا  فد  كتدال الحدن مدن بلدور المدرام -حن شا  هللا تمال 

 .، وصل  هللا وسلم عل  هبيها محمد، وبمد صال  المشا صال  المغرل بمد
 
 
 
  
 


